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Referat fra styremøte onsdag, den 23.10.2013
Tilstede: Åse Sørgård, Anfinn Myrvang, Åshild Ursin og Anne-Rita Kolberg
I utgangspunktet var dette et arbeidsmøte hvor vi ordnet bøker til alle skolene i Meløy og til
sykehjemmene.
Vi lagde pakker til totalt 9 kommunale skoler, til skolen Ungdom i oppdrag på Enga og noen bøker
til Meløy vgs. (de har allerede kjøpt de fleste årbøkene).
Sykehjemmene på Vall og Ørnes får også bøker, i tillegg til Ørneshaugen og Nortun Rek.hjem.
Saker vi hadde oppe på møtet:
Referat fra forrige møte gjennomgått og godkjent.
19/13 Priser på årbok og kalender
Det ble vedtatt at boka i 2013 skal koste kr. 300 og kalender kr. 60.
20/13 Brev til Meløy kirkelig fellesråd
Meløy Historielag ved Olje Hj, har skrevet brev til Meløy Kirkelig Fellesråd i forbindelse med
gravgårdene i Meløy og fjerning av gravminner på disse. Brevet datert 24.09.13
Mottatt svar 25.09.13 fra leder i Fore og Meløy menighetsråd, Gudveig Haugland, som viser til et
vedtak 11.09.13 i rådet. Det ble også i avisa antydet at Meløy Historielag skulle inviteres på befaring
på kirkegårdene. Laget har til nå ikke hørt noe mer fra Meløy Kirkelig Fellesråd
21/13 Samarbeid med Mediehuset Meløy AS om årbokutgivelsen
Anfinn orienterte om møtet som ble avholdt 9.10.2013. Der representerte Anfinn Myrvang og Ole
Hj, Schulz historielaget. Ole Hj. har skrevet et referat som ble gjennomgått. Styret ble ening om å
fortsette sonderingen, og avtalen er at Mediehuset Meløy AS kommer med et innspill om enten nytt
møte eller en annen for form avklaring. Det ble også klart på møtet at Anfinn tar ett år til som
årbokredaktør, men vi bør ha klar en som kan være «hjelper» og som kan overta årboka 2015.
Eventuelt
Vi har store mengder bøker og kalendere på lager. Dette må vi prøve å få solgt noe av.
Kr 50 for bøkene unntatt årboks 2012 og Neverdalsboka, de koster kr. 100.
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